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Escòcia és un d’aquells destins amb que somiem els caminadors amants de la natura salvatge i
verda, impressionant però assossegadora, feréstega però acollidora.

També és un dels bressols de la cultura celta, dels clans i de l’orgull per la cultura, llengua i
tradicions.

Punts Forts
Tria dels paisatges més emblemàtics d’Escòcia: les Highlands – l’illa de Skye i el Fort William,
sota  el  sostre  escocès.  Indrets  indefugibles  com el  Loch  Ness,  el  Castell  d’Eliean  Donan i
Edinburgh.

Transport en mini bus privat per fer tots els desplaçaments, tant els de mitja-llarga distància
(Edinburgh – Highlands – Fort William- Skye – Edinburgh) com els de proximitat, per fer les
excursions del Dia a dia.

Allotjament en hotel a Portree i en albergs (hostels) de categoria alta a la resta de llocs. Bona
relació entre preu i comoditat dels allotjaments. Vegeu detalls a la nostra Fitxa Tècnica.

Guiatge, acompanyament i coordinació durant tot el viatge per part del nostre guia titulat de
muntanya, com sempre, amb el nostre estil bonvivant i amb bon nivell d’anglès.

Vols directes entre Barcelona i Edinburgh.

Bona  relació  qualitat-preu  per  aquesta  destinació,  tenint  en  compte  que  estem  en  plena
temporada alta!
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Dia a Dia
DIA 1. 23/08 – Barcelona – Edinburgh.

Vol directe entre Barcelona i Edinburgh, a on arribem a primera hora de la tarda.

Temps lliure per conèixer el centre històric d’aquesta bonica ciutat.

Nit a hostel al centre històric d’Edinburgh.

DIA 2. 24/08 – Edinburgh. Trasllat a Portree.

Després  d’esmorzar,  tindrem el  matí  lliure  per  conèixer  el  centre  històric  d’aquesta  bonica
ciutat.

Dinarem de bona hora i després, trasllat fins a Portree. A la tarda arribarem a Portree, i ens
instal•larem a l’Hotel on ens allotjarem durant 4 nits. Primeres passejades pel port de Portree,
amb les seves cases de colors.

Nit a Potree.

DIA 3. 25/08 – Illa de Skye. El Nord, dels Quirang a Duntulum i Rubha Hunish. Kilt Rock.

L’illa  de  Skye és el  destí  més preuat  pels  senderistes,  amb els  seus penya-segats,  la  seva
verdor,  la immensitat  del  seu paisatge,  dels  seus prats sobrepassats en algunes zones per
muntanyams impressionants i en general, per la seva natura salvatge i relaxant alhora.

Començarem per conèixer  la zona més al  Nord,  les Quirang,  l’extrem més septentrional  del
Trotternish Ridge. Un paisatge colpidor, feréstec, grandiòs…

Travessa fins Flodigarry i curt trajecte en bus fins a Duntulum. Final espatarrant fent una ruta
circular a la bellíssima Rubha Hunish, un indret màgic a l’extrem més al nord de l’illa, un dels
millors indrets per a l’observació d’ocells i de vegades també de dofins, foques i taurons.

De tornada a Portree, temps per admirar les parets del Kilt Rock i les Mealt Falls, una meravella
geològica de parets de basalt rogenc amb cascada vertical.

Segona nit a Portree.

Distància aprox. 16km; Desnivells aprox.: +200m de pujada i -400m de baixada.

DIA 4. 26/08 – Illa de Skye. L’Oest, de Ramasaig a Loch Mor i Neist Point.

Canviem el caràcter de l’itinerari, avui ens desplacem a la costa oest de Skye, un paisatge de
penya-segats impressionants, basalt negre coronat per una catifa verda, penínsules foradades
per un mar implacable, agulles de emergeixen de les aigües i al final, una badia amb un llac i
una península amb un far i vistes espectaculars, el Neist Point .

Tercera nit a Portree.
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Distància aprox. 12km; Desnivells aprox.: +450m de pujada i -450m de baixada.

DIA 5. 27/08 – Illa de Skye. Cuillin Hills i Glen Brittle: Fairy Pools .

Deixem pel darrer dia a Skye el paisatge solitari i  impressionant de l’interior, sota les altives
Cuillin Hills. Anirem ben be fins al seu peu, a Coire na Creiche, passant per un paisatge de tolls
d’aigua maragda, les anomenades Fairy Pools, cascades i paratges verds i magnífics del Glen
Brittle.

Darrera nit a Portree.

Distància aprox. 10 km; Desnivells aprox.: +360m de pujada i -360m de baixada.

DIA 6. 28/08 – De Skye a Fort William passant pel Castell d’Eilean Donan i el Llac Ness.

Després d’esmorzar, trasllat en mini bus a al castell més conegut de les Highlands, tota una
icona pels visitants: l’Eilean Donan Castle. Després, la nostra següent aturada serà a la zona del
Loch Ness, ben conegut pel seu famosíssim i fugisser habitant… en Nessie. Farem una parada
per visitar el poble de Fort Augustus, amb una abadia benedictina i un canal amb encluses que
permet navegar travessant el país. Trasllat a Fort William.

Nit a Fort William.

DIA 7. 29/08 – Fort William, caminant al peu del Ben Nevis.

Itinerari per la vall del Glen Nevis i ascens a un cim modest amb vistes espectaculars del Ben
Nevis (el cim més alt d’Escòcia i del Regne Unit).

A la tarda ens quedarà una estona lliure per visitar alguna de les seves famoses destil·leries de
whisky.

Nit a Fort William.

Distància aprox. 9km; Desnivells aprox.: +360m de pujada i -360m de baixada.

DIA 8. 30/07 – Edinburgh i vol de tornada.

Després de l’esmorzar, trasllat a Edinburgh. Encara disposareu d’unes hores per passejar-vos
per la capital d’Escòcia abans del trasllat a l’aeroport, a primera hora de la tarda.

Vol de tornada a Barcelona.

Per tal de garantir la seguretat dels participants i el correcte desenvolupament de l’activitat, Bonviure es
reserva el dret de modificar els itineraris si les condicions atmosfèriques o l’estat del terreny o qualsevol
altra causa així ho requereixen.
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FITXA TÈCNICA
Preus

1359 € sense vols.
1539 € amb vols i sense taxes.

Suplement per habitació individual (totes les nits menys la darrera): 360€ (places limitades, si
us plau, consulta’ns disponibilitat).

Nombre mínim de participants: 8
Nombre màxim de participants: 17

Inclou

 Els vols directes entre Barcelona i Edinburgh, sense taxes (només per l’opció amb vols
inclosos, places amb vols inclosos limitades, consulta’ns disponibilitat).

 Allotjament i esmorzar de tots els dies (7 nits).
 El guia titulat de muntanya de Bonviure durant tota l’estada.
 Tots els transports per terra necessaris per fer els itineraris de senderisme descrits en

el Dia a Dia. En transport privat.
 El transport dels equipatges.
 Assegurança d’accidents a muntanya.
 Assegurança bàsica de viatge i trekking.
 Direcció i gestió tècnica del viatge.
 L’IVA.

No Inclou

 Les taxes aèries (50€ a 25/10/2019).
 Els sopars, cost a partir d’uns 15€-25€.
 Els pícnics de migdia, que podràs comprar al mateix allotjament o a les botigues dels

pobles.
 Les  entrades  a  museus  i  monuments,  i  els  transports  que  trieu  agafar  pel  vostre

compte.
 Tot allò no especificat en l’apartat “Inclou”.
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Nivell

Camins fàcils per senders fresats, sense cap dificultat tècnica.

Desnivells, en mitjana, d’uns 350m de pujada i 400m de baixada per dia. Màxim diari 450m de
pujada i 450m de baixada. Quilometratge diari entre 9km i 16km.

Els camins poden tenir trams força molls i enfangats i eventualment caldrà passar algun riu… és
per tant molt important dur botes amb teixit impermeable per gaudir dels itineraris. Tant per
això com per la meteorologia escocesa, recomanem amb insistència dur bon calçat i roba que
protegeixi de la humitat.

Material

 Botes de senderisme.
 Vestimenta per capes amb impermeable o paravent.
 Barret, ulleres de sol.
 Pals per caminar, recomanats.
 Motxilla  petita  i  bossa  de  viatge  on  podreu  posar  la  resta  de  la  roba  i  objectes

personals.

Setmanes abans del viatge us enviarem un llistat exhaustiu del material.

Allotjaments

En hotels en habitacions dobles i  en albergs (hostels) de categoria superior,  en habitacions
compartides pels components del grup. En tots dos casos, un bany per habitació.
Hem triat l’opció més equilibrada entre qualitat, preu, confort i comoditat de serveis que ens pot
oferir Escòcia.
A Edinburgh: 1 nit en alberg (hostel) de 5 estrelles, en habitacions de 3 i 4 persones, amb bany
privat.
A Fort William: 2 nits en alberg (hostel) 3 estrelles, en habitacions dobles, amb bany privat.
A Skye, a Portree: 4 nits en hotel, en habitacions dobles, amb bany privat.

Tots els allotjaments proporcionen la tovallola i la roba de llit, no cal dur sac.
A tots els albergs-hostels es té dret d’ús de la cuina equipada, frigorífic, menjador i altres sales
d’ús comú, de manera que us hi podeu cuinar  o preparar  els sopars i  els pícnics si així  ho
desitgeu. Si no, sempre tindreu l’opció d’anar a sopar fora, a algun establiment al costat de
l’allotjament.
Els  esmorzars  (tots  inclosos  en  el  preu  del  viatge)  els  farem als  mateixos  allotjaments  a
Edinburgh i a Portree. A Fort William, en establiment proper.

Bonviure - Tel. 93 823 05 27 / 626 887 243 - bonviure@bonviure.com GC-1829



23 - 30 Agost
El millor d’Escòcia: les Highlands, l’illa de Skye.
www.bonviure.com

Pel que fa a la ubicació dels allotjaments, estan tots dins dels nuclis urbans, de manera que
tindreu totes les facilitats de restauració o de provisió a les botigues, a tocar.
En concret, el d’Edinburgh està ubicat al centre històric de la ciutat.

Si voleu més informació sobre els allotjaments, no dubteu en consultar-nos-ho. 

A l’hora de compartir habitació es prioritzaran les preferències personals de compartició (parelles, amics/
gues, afinitats sorgides en el primer dia de coneixença, etc…). si no hi ha cap preferència d’aquesta mena,
el guia buscarà el consens dels participants per trobar la millor solució possible a la distribució, podent-se
donar el cas d’alguna habitació compartida per persones de diferent sexe.

Assegurances

Bonviure  inclou,  en  aquest  viatge  una  assegurança  d’accidents  en  muntanya,  que  cobreix
únicament els primers auxilis i  trasllat de l’accidentat  a un centre hospitalari  o mèdic (amb
quanties de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant).
És una pòlissa de reemborsament que podeu emprar en cas d’accident,  primer abonant els
diners i després amb les factures i informe mèdic pertinent us retornaran les quanties incloses
per l’assegurança. 

En aquest viatge també està inclosa una assegurança bàsica de viatge i trekking (amb quanties
de cobertura limitades i sense que s’inclogui a priori la assistència d’un acompanyant). 

Per aquest destí  és molt recomanable disposar de la tarja sanitària europea (…encara hi és
vàlida,  al  Regne Unit),  que abarateix costos d’assistència i estalvia tràmits. Aquesta tarja és
gratuïta i es pot tramitar directament per internet (i es rep al domicili al cap d’uns dies). Aquí en
teniu  l’enllaç  per  si  voleu  més  informació  i  sol·licitar-la:
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

Si  voleu  ampliar  l’assegurança,  nosaltres  us  ho  podem  gestionar:  consulteu-nos  les
assegurances que us podem oferir.

Igualment,  si  esteu  interessats  en  contractar  una  assegurança  de  cancel·lació  del  viatge,
Bonviure us la pot proporcionar. Per tal que tingui validesa legal,  cal que ens la sol·liciteu al
mateix moment en què feu el pagament de la primera bestreta o com a màxim 4 dies més tard.
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Reserves
Podeu fer-ho clicant al botó RESERVA que trobareu dins el viatge.

Per telèfon trucant al 93 823 0527 o bé al 626 887 243.

Per e-mail escrivint a bonviure@bonviure.com 

Contactarem amb vosaltres per e-mail o per telèfon i us direm si disposem de places per aquest
viatge.

Un cop sapigueu si disposem de places en aquest viatge i voleu reservar-ne una/es cal fer un
ingrés d’una bestreta de 300 € per persona al compte corrent que us indicarem.

Fet l’ingrès, envieu un mail a bonviure@bonviure.com o truqueu-nos per poder confirmar-vos
que l’hem rebut. La resta de diners els ingressareu posteriorment,  aproximadament un mes
abans de la data de sortida. Quan ens apropem a la data del viatge, rebreu per mail les últimes
informacions com el lloc i hora de trobada del grup, material que cal dur, el temps que es preveu
etc.

A Bonviure realitzem la immensa majoria de viatges, també amb places inferiors a les mínimes. si vols,
pots saber el nombre de participants apuntats en el moment de la teva reserva. Per la realització d’aquest
viatge és necessita un grup mínim. En cas de no arribar a aquest mínim, o per alguna causa de força
major, l’agència podrà a anul·ar el viatge fins a 20 dies abans de la sortida, quan el viatge és de més de 6
dies,  i  10 dies abans de la sortida  quan el  viatge  és de 2 a 6 dies.  en aquest  cas reemborsaríem al
participant el total de les quantitats prèviament abonades a Bonviure.

En cas de cancel·lació per part del client s’intentarà ocupar la plaça amb un altre client per reduir al màxim
les despeses que se’n puguin derivar. Consulteu les condicions generals de contractació.

Segons el reial decret–llei 23/2018, els preus establerts en el contracte només es poden revisar, fins a 20
dies abans de la sortida, per incorporar variacions del preu dels transports, inclòs el cost de carburant, les
taxes i impostos relatius a determinats serveis i els tipus de canvi aplicats al viatge organitzat.

Bonviure GC 1829 no es fa responsable de les alteracions que puguin ocasionar-se en el programa i no
assumirà les possibles despeses originades per vagues, retards, cancel•lacions o mal funcionament dels
transports,  inclemències  climatològiques,  estat  de  les  carreteres,  accidents,  desastres  naturals  o
qualsevol altra causa aliena a la responsabilitat de Bonviure.

GC-1829
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